
Незважаючи на те, що при-
чини їх виникнення абсолютно 
різні, між ними спостерігається 
спільний патогенез і наслідки. 
Зокрема, стрес при розтеленні – 
це нагромадження факторів, які 
призводять до ацидозу та при-
гнічення мікробіоти рубця, нега-
тивного енергетичного балансу 
(НЕБ) – стану, коли організм на-
магається компенсувати різницю 
між надходженням та споживан-
ням енергії за рахунок іммобілі-

зації запасів (доїться з власного 
тіла), що спричиняє аутоїнток-
сикацію, глибокі зміни в біохімії 
та функціонуванні внутрішніх 
органів, які узагальнюють одним 
терміном – кетоз.

Але за теплового стресу також 
спостерігається ацидоз і пригні-
чення мікробіоти рубця, НЕБ та 
кетоз.

До речі, стан отруєння теж мож-
на розглядати приблизно в цьому 
ж ключі.

Отже, максимально спростив-
ши сутність питання, можна ви-
окремити можливості профілак-
тики та подолання кризи:
¿ покращення споживання кор-

му;
¿ знешкодження (інактивація) 

токсинів і патогенів, що надхо-
дять з кормами;

¿ відновлення та стимуляція нор-
мальної мікробіоти рубця;

¿ зменшення запальних проце-
сів; 
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Stress factors in dairy farming

Стрес-фактори 
в молочному 

скотарстві

Фактори небезпеки (стрес-фактори) в молочному скотарстві можна перелічувати безкінечно, але є такі, з яки-
ми гарантовано cтикається кожне господарство. Вони суттєво впливають на стан здоров’я, продуктивність 
тварин і, як наслідок, – на економіку виробництва. До таких відносять стрес при розтеленні та тепловий (хіт) 
стрес.
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  ТЕХНОЛОГІЇ

¿ захист уражених ділянок від 
вторинних вірусних, бактері-
альних і грибкових інфекцій; 

¿ відновлення функціональності 
внутрішніх органів і тканин;

¿ відновлення та стимуляція ре-
зистентності організму (імуні-
тету).

Оптимайзер платинум 100

Продукт, створений з добавок 
компанії BIOMIN (Австрія), міс-
тить:
¿ суміш ефірних олій, витяжок 

та екстрактів, а також частин 
рослин для покращення спожи-
вання корму, виділення травних 
соків, пригнічення запальних 
процесів; має противірусну, 
протигрибкову, антибактері-
альну дію;

¿ інактиватор мікотоксинів для 
надійного захисту мікробіоти 
рубця тварин від негативного 
впливу мікотоксинів, ендоток-
синів, алкалоїдів споринні з 
функцією відновлення уражень 
і підтримки функції печінки, ни-

рок, легень, серця, а також сти-
муляції імунітету; 

¿ покращувач перетравності орга-
нічної речовини в рубці та збіль-
шення продукування летких 
жирних кислот і мікробного про-
теїну та, як наслідок, – покра-
щення оплати корму молоком.

Продукт забезпечує:
¿ покращення статусу здоров’я та 

фертильність тварин;
¿ комплексну профілактику аци-

дозів та кетозів;
¿ збільшення продуктивності та 

зниження собівартості продук-
ції.
Рекомендуємо використову-

вати для профілактики в дозі 
100 грамів на корову на день:
¿ транзитна група (пізній сухостій 

і новотільні) – 2–3 тижні до і 
2–3 тижні після отелення;

¿ ранній сухостій (для профілак-
тики абортів);

¿ тепловий стрес на всі групи ко-
рів.
У випадку разового (подолання 

кризи) застосування пропонуємо 
такий протокол:
¿ 1-й тиждень – рекомендоване 

дозування 300 грамів на корову 
на день;

¿ 2-й тиждень – рекомендоване 
дозування 200 грамів на корову 
на день;

¿ з 3-го тижня – рекомендоване 
дозування 100 грамів на корову 
на день.
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